
SCAN ILDFASTE STEN OG MØRTEL

Egnet til fastgørelse af ildfaste sten i pejse, brændeovne og andre små 

ovne, tåler op til 1.050 gr. Mørtlen har samme udvidelse som ildfaste 

sten og sikrer således, at stenene ikke falder af pga. spændinger.

Anvendelse: Bland den ildfaste mørtel med vand indtil passende konsis-

tens opnås (ca. 0,6-0,8 liter pr. 5 kg. og 3-4 liter pr. 25 kg.). De ildfaste 

sten og overfladen de skal monteres på, skal gøres fugtige så de ikke 

suger vandet ud af mørtlen. Mørtlen kan anvendes ved temperaturer 

5-35 gr. Der skal opmures med en ekspansionsfuge på min. 3 mm. 

mellem de ildfaste sten. Lagtykkelsen på den ildfaste mørtel må max. 

være ca. 10 mm.

Efter opmuring skal murværket holdes let fugtigt i 5 døgn (afdækkes 

med plast). Mørtlen er først fuldt hærdet efter 28 døgn (ved 20 gr.) 

Ved første opfyring skal der fyres ganske let og kortvarigt, hvorefter 

murværket skal køle helt ned. Denne procedure gentages 3 gange med 

tiltagende temperatur. Herefter er spændinger i materialerne udlignet og 

der kan fyres normalt. Bemærk ved udendørs pejse, at ildfaste sten der 

fugtes op af vand, skal tørres forsigtigt ud ved let fyring. Ellers kan der 

opstå revner i stenene pga. damptryk inde i stenen.

Ildfaste sten

Ildfaste sten er beregnet til åbne ildsteder eller lignende områder, hvor temperaturen ikke overstiger 1.300 grader. 
Ildfaste sten kan benyttes til udendørspejs, men det er vigtigt, at de står tildækket.

PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimension Vægt Pakning DB nr.

230 x 114 x 25 mm 1,32 kg/stk. 360 stk./pll. 5968387

230 x 114 x 32 mm 1,74 kg/stk. 272 stk./pll. 5968388

230 x 114 x 50 mm 2,55 kg/stk. 174 stk./pll. 5968389

230 x 114 x 64 mm 3,29 kg/stk. 136 stk./pll. 5968390

PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Vægt Pakning DB nr.

Ildfast mørtel 5 kg/pose 4 poser/krt. 1639991

Ildfast mørtel 25 kg/skk. 40 skk./pll. 1639992

Forbrugstabel for ildfast mørtel 25 mm 32 mm 50 mm 64 mm

Ved 1 cm under sten og 1 cm fuge 16 kg/m2 18 kg/m2 22 kg/m2 26 kg/m2

Kun ved fuger 6 kg/m2 8 kg/m2 12 kg/m2 16 kg/m2

Ildfast mørtel



OPLEV FORDELENE 

VED SAMLASTHANDEL

Bredt produktsortiment 
Du kan frit sammensætte dine indkøb fra BMC Danmarks 

brede sortiment, og få dem samlastet hos os.

Undgå lagerbinding
Du kan købe mindre partier af en vare, når du samlaster 

med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere 

lagerbinding.

Fleksibelt lager
BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed 

for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi 

”opbevarer“ varerne for dig, indtil du skal bruge dem – også 

selvom det kun drejer sig om få paller.

Hurtig levering
Fra BMC Danmarks logistik center i Aalborg, hvor du også 

selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til  

dag i hele landet.

Logistik
Logistik omkostninger har stor indflydelse på varens pris. 

Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre 

og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt 

etablerede.

Åbningstider
Kontor:  
Mandag-torsdag  kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 14.00

Lager:   
Mandag-torsdag kl. 7.00 - 16.00

Fredag kl. 7.00 - 14.00

Kontakt
BMC Danmark A/S
Stykgodsvej 7

DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00
 
bmc@bmc-danmark.dk
www.bmc-danmark.dk

– en sikker samarbejdspartner siden 1987


